
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland – 
Midden Holland en wijze van uitvoering 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang  
Formuleren van een gezamenlijke visie op het 
openbaar (bus)vervoer in het concessiegebied 
Zuid-Holland Noord evenals op het railvervoer in 
de regio Holland Rijnland en Midden Holland.  
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
15 februari 
 
 
 
 

 
 
10 mei 
 
 
 
 

 
 
 
6 juli 2017 
 
 

5. Advies PHO 1. in te stemmen met het plan van aanpak voor 
het opstellen van een OV Visie 

2. een keuze te maken voor het al dan niet 
inhuren van een extern bureau voor het 
overgrote deel van de (schrijf en expertise) 
werkzaamheden t.b.v. de OV-visie 

3. indien voor de inhuur van een bureau gekozen 
wordt deze kosten te verdelen tussen de 3 
subregio’s van Holland Rijnland, Holland 
Rijnland en Midden-Holland 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

n.v.t. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Instemmen met het opstellen van een OV Visie 
die mede dient als input voor het Programma van 
Eisen voor de concessie vanaf 2020/2022. Een 
keuze te maken of voor dit proces een extern 
bureau wordt ingehuurd. 

8. Inspraak Nee 
   

 



 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
Afhankelijk van de beslissing of inhuur voor het 
opstellen van de visie plaatsvindt is een extra 
bijdrage vanuit de gemeenten noodzakelijk. De 
begroting van Holland Rijnland voorziet hier 
niet in.  

  Structureel/incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: - 

 
 Eerdere besluitvorming: - (moet speerpunt hier 

nog bij vermeld worden?) 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Iris de Bruyne  
 
 
Onderwerp: 
 Instemmen met het Plan van Aanpak OV-Visie Holland Rijnland – Midden-Holland en 
een keuze voor de wijze waarop dat plaatsvindt 
 
 
Beslispunten: 
1. In te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een OV Visie. 
2.  Een keuze te maken voor het al dan niet inhuren van een extern bureau voor het 

overgrote deel van de (schrijf en expertise) werkzaamheden t.b.v. de OV-visie. 
3.  Indien voor de inhuur van een bureau gekozen wordt deze kosten te verdelen 

tussen de 3 subregio’s van Holland Rijnland, Holland Rijnland en Midden-Holland. 
 
 

Inleiding: 
In 2020 (eventueel 2022) loopt de huidige (bus)concessie Zuid-Holland Noord af. 
Vooruitlopend op de aanbesteding stelt de concessieverlener, de provincie Zuid-Holland 
een Programma van Eisen op. Van belang is dat de regio op dat moment de inbreng met 
aandachtspunten en wensen gereed heeft. Dit houdt in dat tijdig, bij voorkeur voor de 
zomer, gestart moet worden met het formuleren van deze input. Conform de bespreking 
in het PHO Leefomgeving van 15 februari 2017, is de gemeente Leiden trekker van dit 
project en neemt Holland Rijnland hierbij een coördinerende rol op zich. Zij zorgt dat de 
input uit de drie subregio’s en de regio Midden-Holland op elkaar afgestemd worden en 
coördineert de overkoepelende visie op basis van deze bijdragen. 
  
Beoogd effect: 
Het formuleren van een eenduidige inbreng richting provincie Zuid-Holland ten behoeve 
van het Programma van Eisen voor de concessie Zuid-Holland Noord  die in 2020 of bij 
verlenging in 2022 afloopt. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer heeft in de 
vergadering van 15 februari 2017 aangegeven een OV-visie als input voor de nieuwe 
concessie Zuid-Holland Noord op te willen stellen. Uitgangspunt is hierbij dat van de zijde 
van de subregio’s een onderdeel met betrekking tot het betreffende deelgebied van de 
regio wordt geformuleerd. Dit geldt tevens voor de regio Midden-Holland die is gevraagd 
of zij mee wil werken aan het opstellen van één eensluidende visie als input voor de 
concessie.  
 
 

Vergadering: PHO leefomgeving, Verkeer en 
Vervoer 

Datum: 10 mei  
Tijd: ? 
Locatie: Gemeente Oegstgeest 
Agendapunt:  
Kenmerk: - 



 

Argumenten: 
1.1 Het plan van aanpak is in grote lijnen in concept gereed 
Op basis van een eerder door de gemeente Leiden opgesteld plan van aanpak en de 
voorkeur die op 15 februari jl. door het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving / Verkeer 
en Vervoer over het opstellen van de OV Visie is aangegeven, is bijgaand plan van 
aanpak opgesteld. Dit is ambtelijk zowel in het reguliere ambtelijk overleg als met de 
regio Midden-Holland besproken.  
 
1.2 Detaillering van het plan van aanpak zal na instemming pho plaatsvinden 
De aanpak die in het plan van aanpak is geschetst is zo geformuleerd, dat dit per 
subregio óf voor het gehele gebied als totaal, kan worden toegepast. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om het raadplegen van experts, het participatietraject etc.. Er wordt een 
projectgroep met subregionale en regionale trekkers samengesteld. In de eerste 
vergadering nadat uw overleg en het portefeuillehoudersoverleg van Midden-Holland 
ingestemd heeft met dit plan van aanpak zal de projectgroep dit verder in detail 
uitwerken. Bezien zal worden of voor een zoveel mogelijk gezamenlijke werkwijze wordt 
gekozen of voor subregionale onderdelen waarna één totaalvisie wordt geformuleerd.  
 
2.1  De OV-visie wordt in eigen beheer geschreven  
Voor het opstellen van de deelvisies dient per subregio capaciteit vrij gemaakt te worden. 
Naast een trekker per subregio, die in de overkoepelende projectgroep zitting heeft, 
zullen alle gemeenten input moeten leveren en zal het subregionale stuk geschreven 
moeten worden. Er is een inschatting gemaakt voor het aantal met deze werkzaamheden 
gemoeide uren. Het gaat dan om globaal 400 uur per subregio waarbij de trekker als lid 
van de projectgroep en schrijver van de subregionale visie het grootste deel van de uren 
voor zijn of haar rekening neemt. Dit geschatte aantal is gebaseerd op eerdere 
ervaringen van de gemeente Leiden en zal uitgewerkt worden door de projectgroep. Met 
het instemmen voor deze aanpak verlenen de portefeuillehouders commitment voor de 
inzet van die personele capaciteit. 
 
2.2 Voor het schrijven van de OV-Visie wordt een bureau ingehuurd 
Indien een extern bureau wordt ingehuurd voor zowel de subregionale onderdelen als het  
overkoepelende deel, brengt dit kosten met zich mee die bij de regio niet begroot zijn. De 
kosten zullen dan ook middels een nader te bepalen verdeelsleutel ten laste van 
gemeenten en regio’s worden gebracht.  
Een dergelijke aanpak scheelt echter wel fors in inzet van personele capaciteit bij de 
subregio’s en ook de regio’s. Uiteraard blijft er sprake van het leveren van input aan het 
externe bureau en het beoordelen van de (tussen)producten en daarmee inzet van uren 
door de (sub)regio’s. De verwachting is dat de inzet per subregio in dat geval circa 100 
(totaal per subregio) zal bedragen.  
 
2.3 Een bijkomend voordeel van de inhuur van een bureau  
Indien een bureau alle documenten schijft, hebben deze een vergelijkbare vorm en 
inhoud. Die aanpak leent zich meer om tot één totaalvisie te komen waar de gehele regio 
zich in herkent. De uiteenlopende gebiedseigenschappen zorgen er zo wie zo voor dat dit 
een aanzienlijke klus zal zijn. Het bureau zal verder ingezet worden om brede bijeenkom-
sten in het kader van de raadpleging van de achterban te organiseren.  
 



 

2.4 De kosten voor het inhuren van experts 
Wanneer een bureau voor het schrijven van de diverse onderdelen ingehuurd zal worden, 
zal aan dit bureau tevens gevraagd worden de beoogde expertise te leveren. Hierdoor 
kunnen de kosten voor het inhuren van experts beperkt worden. Op de totaalkosten werkt 
dit besparend. 
 
3.1 Verdeling van de kosten over de subregio’s en regio’s 
Wanneer de projectgroep het plan van aanpak nader uitwerkt, wordt meer inzichtelijk 
welke werkzaamheden aan een bureau overgelaten worden en wat de daarmee 
gemoeide kosten, naar inschatting, zullen zijn. Er zal dan ook een voorstel voor de 
verdeling van de kosten over de regio’s en subregio’s worden gemaakt. Uiteraard zal 
zorgvuldig omgegaan worden met de te maken kosten. Hier wordt ook bij de inhuur van 
een bureau en de uit te besteden werkzaamheden rekening mee gehouden.  
 
3.2 Wijze van werving van het in te huren bureau en verdeling van de kosten 
Indien het portefeuillehoudersoverleg besluit voor diverse werkzaamheden een extern 
bureau in te huren zal de projectgroep een offerte uitvraag formuleren en drie bureaus 
selecteren die in de gelegenheid worden gesteld offerte uit te brengen. Uit de leden van 
de projectgroep zal tevens een selectiecommissie worden gevormd. Het Dagelijks 
Bestuur besluit uiteindelijk over inzet van het in te huren bureau en de verdeling van de 
kosten over de (sub)regio’s.   
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1 Voldoende capaciteit 
Zoals gesteld moet er voor het opstellen van de deelvisies per subregio capaciteit vrij 
gemaakt te worden. Het risico bestaat dat de ene subregio meer capaciteit vrij kan maken 
dan de andere, waardoor er mogelijk verschil in tempo en kwaliteit zal optreden. Hierbij 
dient het moment om input voor de concessie te leveren niet uit het oog verloren te 
worden. De planning hiervan is nog onbekend, echter het is aannemelijk dat dit begin 
2018 aan de orde zal zijn indien de concessie in 2020 afloopt. 
Verder is de kans aanwezig dat wanneer de subregio’s het proces zelf organiseren - 
volgens een richtinggevende aanpak in het plan van aanpak - er verschil op kan treden in 
het te creëren (maatschappelijk) draagvlak. Om tot een afgewogen totaalbeeld te komen 
kan dit onwenselijk zijn. 
 
3.1  Er zijn geen middelen beschikbaar bij Holland Rijnland voor het inhuren van een 

extern bureau 
In maart 2014 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) het besluit genomen tot een financiële 
reductie van 25% van de inwonerbijdrage. Dit heeft er toe geleid dat Holland Rijnland 
nagenoeg geen werkbudget meer beschikbaar heeft voor het extern inhuren van 
ondersteuning bij dit soort processen. Hierdoor is het noodzakelijk om, indien besloten 
wordt tot de inhuur van een extern bureau, de kosten aan de subregio’s, gemeenten en 
Midden-Holland door te belasten. De belangrijk aandachtspunt hierbij is dat veel 
gemeenten ook geen rekening hebben gehouden met deze extra kostenpost.  
 
 
 



 

Financiën: 
Holland Rijnland heeft geen middelen op de begroting voor de inhuur van een extern 
bureau. Indien hier toch toe besloten wordt, zullen de kosten ten laste worden gebracht 
van de deelnemende gemeenten. De projectgroep zal, nadat de uit te besteden 
werkzaamheden meer gespecificeerd zijn, een voorstel maken voor de verdeling hiervan 
over de (sub)regio’s. Dit voorstel wordt aan het Dagelijks Bestuur ter vaststelling 
voorgelegd.  
 
Communicatie: 
Bij de verdere uitwerking van de visie vindt afstemming plaats met de betrokken partners. 
 
Evaluatie: 
N.v.t. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1. Plan van Aanpak OV-Visie Holland Rijnland – Midden-Holland 
 
 


